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Wanneer ik dit artikel aan het schrijven ben en ondertussen naar buiten 

kijk, zie ik de natuur veranderen. De dagen worden korter, het is vroeger 

donker en de eerste weersveranderingen dienen zich aan. We mogen 

eigenlijk niet klagen want de laatste maanden zijn we op onze wenken 

bediend wat betreft het mooie weer. De zonnige, mooie warme dagen 

waren zeker niet op ons 1 hand te tellen. We kwamen handen tekort.  

Alle dagen van de voorbije maanden leken wel deel uit te maken van de 

zomervakantie, maar helaas is aan deze prachtige periode bijna een  

einde gekomen. 

Vertoeven op het strand, 's avonds nog buiten genieten in de tuin na een 

drukke werkdag, gaan fietsen waren allemaal momenten om in te  

kaderen. In ons geheugen zal de zomer van 2022 gegrift staan als één 

van de uitzonderlijkste van de laatste jaren. Op vakantie gaan in eigen 

land was voor velen een must met dit mooie weer. Mocht men mij in het 

begin van het jaar verteld hebben dat het een prachtige zomer zou  

worden, zou ik het misschien niet geloofd hebben. 

Het had natuurlijk ook een keerzijde. Het was droog en het bleef lange 

tijd droog. Er vielen geen noemenswaardige hoeveelheden regen en er 

dreigden watertekorten te ontstaan. Voor velen die in dit warme weer 

hebben moeten werken, was het toch wel puffen en blazen. Geen zware 

inspanningen doen was gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Ook voor de oudere generatie en vooral voor de bewoners was deze  

warme periode zwaar om dragen. Gelukkig werden er voldoende  

initiatieven genomen zodat iedereen het hoofd koel kon houden.  

Ijsjes, extra drinken, in korte broek mogen werken, was zeker mooi  

meegenomen. Dank daarvoor! 

 

De seizoenen veranderen nu eenmaal 

en we gaan in de komende maanden 

de herfst en de winter tegemoet.  

Laat ons genieten van ieder moment 

van de dag, het seizoen, het jaar,... 

 

 

Peter De Bruyne, zorgkundige 3V  
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Een stralende zon en hoge temperaturen schreeuwen om een barbecue. 

De verleidelijke geur van lekker gekruid vlees dat ligt te sissen op een 

hete bakplaat of grill, wie houdt daar nu niet van? Natuurlijk liet  

Leiehome deze kans niet liggen, en zo werden bewoners en medewerkers 

op dinsdag 28 juni getrakteerd op verschillende soorten vlees, groenten, 

pastaslaatjes en aardappelen. En heerlijk dat het was! De BBQ voor onze 

bewoners werd in verschillende consistenties (gewone consistentie –  

gemalen – gesneden) voorzien, zodat iedereen kon meegenieten.  

Bedankt aan het hele team om mee te helpen! 

 

 

 

 

 

 

 



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 5  

Drinken maar! 

Aan de inkom stond er gedurende de hele zomer een waterkan met  

heerlijk, op smaak gebracht water, dat ook wel ‘flavoured water’ wordt 

genoemd. Dankzij onze collega’s van de keuken, konden we aldus  

kiwiwater, citroenwater, appelsienwater en nog zoveel meer smaken 

drinken. Zij maken dit goddelijke drankje door verse stukken fruit, 

groenten, kruiden en soms wat zoetstof toe te voegen aan het water. 

Kan je er maar geen genoeg van krijgen? Onze collega’s delen speciaal 

voor jullie twee van hun recepten: 

 

Komkommer-citroen-muntwater:      Bosbes-sinaasappelwater:       

1/3 komkommer    2 sinaasappels 

1/2 citroen      Een handvol bosbessen 

1 takje verse munt    Kruidnagel 

Ijsblokjes      Ijsblokjes 

Water       Water 

 

Begin jij bij het lezen van deze recepten ook al te watertanden?  

Ga zeker eens proeven aan de inkom.  

Santé!  

    

Het keukenteam en Inès Van Landuyt, logopediste 
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Voor het eerst in twee jaar nog eens een ‘echte’ vakantieperiode in Leiehome. 

Wat zijn we gelukkig hiermee. Grote activiteiten over de afdelingen heen.  

Het mag allemaal terug, soms wel met 80 bewoners.  

Naast onze vaste rubrieken: ‘Move On Monday’ en ‘Dolle donderdagen’ doen 

we ook nog tal van andere activiteiten. Zo werken we deze zomer samen met 

BOENK. BOENK organiseert zomerkampen voor kinderen, o.a. op de school in 

Don Bosco het schooltje rechtover Leiehome.  De kinderen komen af en toe 

eens op bezoek. Zo werden er samen cupcakes gebakken, optredens en 

(water)spelen georganiseerd, geschilderd en zoveel meer. 

Daarnaast waren er nog veel meer activiteiten zoals  

muzikaal bewegen, een zomerbingo, voetbadjes,  

ijsjesrondes, drankenrondes, creamomenten, spelletjes-

activiteiten, ronde van België, yoga, concerten, karaoke, 

verwenkoffie… Teveel om op te noemen. 

Met onze grote activiteiten proberen we de  

vakantie naar Leiehome te brengen.  Natuurlijk vraagt 

de hele organisatie hiervan veel tijd  en ondertussen  

nemen ook de collega’s van team bewonersactiviteiten  

één voor één hun verlof, gelukkig kunnen we dan  

rekenen op onze prachtige vrijwilligers en jobstudenten! 

Tussen onze jobstudenten (team bewonersactiviteiten) zijn er al veel gekende 

gezichten. In de voormiddagen staan ze in de leefgroepen en in de  

namiddag helpen ze mee met grote activiteiten. Dankzij hen en de  

vrijwilligers kunnen er zoveel bewoners aansluiten tijdens de activiteiten en 

loopt alles van een leien dakje. 

Kortom er werd al veel gedanst, gefeest, gelachen, bewogen... De foto’s zijn 

er het bewijs van. Deze foto’s kunnen jullie dankzij ons ‘team socials’ op de 

sociale media van Leiehome volgen.  

Bedankt aan iedereen die deze zomer tot een echte ‘vakantiezomer’ maakte 

in Leiehome. 

Dankjewel lieve vrijwilligers, jobstudenten en collega’s. 

 

Team bewonersactiviteiten 
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Dit jaar hebben we met het team bewonersactiviteiten voor de eerste 

keer de ‘Dolle Donderdagen’ uitgewerkt tijdens de zomervakantie.  

Op ‘Dolle donderdag’ was er steeds een activiteit voorzien voor alle  

bewoners van Leiehome, georganiseerd door het team bewoners-

activiteiten samen met vele vrijwilligers en jobstudenten. 

Er kwamen dieren op bezoek, we hadden waterspelen, we hadden een 

optreden van vrijwilligster Nadine & haar partner, we deden aan  

zitdansen, volksspelen,…  
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De zon was zo goed als iedere donderdag van de partij, wat het nog  

zoveel leuker en gezelliger maakte! 

De kinderen die op kamp waren met ‘BOENK’ brachten ons telkens een 

bezoekje en trakteerden ons op mooie dansjes. 

De eerste editie van ‘Dolle Donderdag’ was in ieder geval een schot in 

de roos. 

Geniet van de foto’s! 

Op de facebookpagina van WZC Leiehome zijn er honderden foto’s te 

zien van alle Dolle Donderdagen. 

Tot volgend jaar! 

 

Karen Steyaert, ergotherapeute en leefgroepbegeleidster 3V  
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We begonnen met de opening van de petanquebaan. Het was een  

zonnige en leuke dag. We mochten zowel bewoners, familieleden,  

personeel als buurtbewoners verwelkomen op de opening.  

Iedereen kon smullen van een lekker bolletje ijs van de Zuivelhoeve en 

ondertussen een balletje werpen op de petanquebaan. Onze eigen  

petanque-expert Georges had de eer om de eerste bal te werpen.  

Er werden verschillende spelletjes gespeeld met onze bewoners en  

enkele buurtbewoners van Baarle.  

Die dag konden we ook weer rekenen op onze fantastische vrijwilligers 

om een handje bij te springen. We willen ze graag nog eens bedanken 

hiervoor! 

 

Foto’s opening petanquebaan 
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Team bewonersactiviteiten 
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De konijntjes, Nicole en Hugo, zijn nu al enkele maanden in hun verblijf in 

Leiehome. Ze zijn al veel gegroeid en hebben al wat kunnen wennen aan de 

nieuwe omgeving. In het begin was het nodig om de konijntjes goed te  

socialiseren aan passerende bewoners en bepaalde geluiden. Daarna was 

het tijd voor een eerste echte kennismaking tussen de bewoners en de  

konijnen en dat was een succes. De leefgroepbegeleidster van Noordhout, 

Frauke, zorgde voor een welkommoment met koffie en koekjes die de  

leefgroepbewoners zelf maakten. Er was ook nog een quiz om Nicole en  

Hugo beter te leren kennen. Op het einde werd nog een geboortekaartje  

meegegeven aan elke bewoner.   

 

Het activiteitenaanbod wordt door de 

komst van de konijnen ook een beetje 

uitgebreid. Bewoners kunnen  

cadeautjes’ maken voor Nicole en  

Hugo. Dit doen we bijvoorbeeld met een 

wc-rolletje. We knippen gaten in de  

rolletjes en de bewoners mogen  

kruiden, groenten en fruit gebruiken om 

erin te steken. Op die manier worden 

zowel de bewoners als de konijnen  

uitgedaagd om met eenvoudige  

voorwerpen origineel om te gaan.  

 

 

 

Er was deze zomer ook een samenwerking met de organisatie ‘Boenk’, die 

kampjes voor jonge kinderen organiseert. Alle kampjes hadden een thema 

en de kinderen die het kampje ‘dieren’ volgden, kwamen op bezoek in  

Leiehome en bezochten alle dieren die aanwezig waren op dat moment.  

Ze kwamen onder meer kijken naar Nicole en Hugo en ook zij mochten iets 

knutselen voor de konijnen samen met enkele bewoners. Ze bezochten ook 

nog de vissen in de vijver en de schildpadden op een kamer van een  

bewoner.  
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Het is leuk om te zien dat zowel bewoners, collega’s en familie betrokken 

zijn met het project. Af en toe stopt een bewoner in de gang om even dag 

te zeggen tegen de konijnen. Ook komen sommige bewoners langs met hun 

kinderen en kleinkinderen om onze nieuwe diertjes te zien. De konijnen  

krijgen steeds gevarieerde voeding. Dit gaat van konijnenkorrels en hooi tot 

verschillende kruiden, groenten, fruit… Soms komen collega's de bladeren of 

steeltjes van groenten brengen en dat maakt dat de konijnen een 

gevarieerd bordje voeding krijgen.   

Sommige bewoners komen eens binnen in de leefgroep om te vragen hoe 

het is met de konijntjes. Andere hebben al een ‘recensie’ geschreven over 

de opbouw van het project. Ze schreven dat het leuk was om te zien hoe de 

tuin helemaal omgebouwd werd tot een konijnenverblijf. Ze schreven ook 

dat ze gemotiveerder waren om eens een wandelingetje te maken tot aan 

de binnentuin van de leefgroep. Sommige bewoners die de konijnen kunnen 

zien vanuit hun kamer, vinden het nieuwe leven in de tuin een echte  

meerwaarde.  

Zoals je kan lezen in dit artikel, vermaken de konijntjes zich goed en  

worden ze heel erg geliefd en verwend door iedereen! 
 

Frauke Careelmont, leefgroepbegeleidster Noordhout
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In september staat steeds de jaarlijkse controle + vaccinaties bij de  

dierenarts ingepland.  

Dit jaar stond het bezoek op woensdag 7 september in de agenda.  

Nu… op dinsdag 6 september moest Navi plots heel veel plassen en was 

er bloed in haar urine zichtbaar. Ze had merkbaar pijn ook, dus het  

geplande doktersbezoek kwam als geroepen. 

Na het sticken van de urine werd al snel duidelijk dat er een infectie 

aanwezig was. Uit het urinestaal was ook duidelijk dat er veel kristallen 

in de blaas aanwezig waren. Om uit te sluiten dat er geen stenen in de 

blaas zaten, moest Navi op vrijdag 9 september onder de foto’s.  

Op de foto’s was duidelijk te zien dat er geen steentjes aanwezig waren, 

dat het enkel kristallen zijn. Een operatie is dus niet nodig, maar ze 

moet wel tijdelijk andere voeding krijgen. Intussen neemt ze ook  

antibiotica om de infectie weg te helpen. 

Ze kreeg alle vaccinaties en alle andere onderzoeken, zoals  

bloed prikken,… Uitslagen waren goed. Ze is niet verdikt en niet  

vermagerd en weegt nog steeds 31,5 kg. 

Alles is dus OK met onze grote vriend! 

 

Karen Steyaert, leefgroepbegeleidster 3V 
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Eens de examens achter de rug zijn en de belastingbrief is ingediend, 

komt onze thuis terecht in een lagedrukgebied. Als dat gelijktijdig van 

het weer niet gezegd kan worden, waardoor de Belgische zomer niet zo 

typisch doch eerder zuiders is, dan wordt het echt plezant. Dan labbert 

de structuur van alle dag. Dan is onze voordeur een kruispunt van  

komen en gaan. Dan geven werkdagen zelfs een vakantiegevoel: ze 

deinen rustig verder over heerlijke buitenmomenten en welgezinde  

contacten richting lange, vrije avonden die opgevuld worden met water 

geven, ‘Vive le Vélo’ kijken op ons terras, reisgidsen lezen tot de  

schemer de mooiste plekjes verhult of met pingpong spelen tot de  

fluoriserende bal eerder op een vallende ster begint te lijken. Dan zijn 

we op ons best. Dan zijn we zomer.  

In die periode had de kalender een verlengd weekend in petto.  

Aangezien we vrijgesteld waren van Te Deum en defilé, verdween toen 

zelfs het kleinste moeten. Tijd was iets dat we eindelijk hadden en de 

dagen namen we zoals ze zich aandienden. Zo belandden we bv. iets na 

de zaterdagse middag op het terras van ‘Madam Bakster’ voor een late 

brunch. Het was tijdens de Gentse Feesten: de late feestvierders  

sliepen hun roes nog uit, en voor de fans van 

het namiddagprogramma was het nog wat te 

vroeg. De stad lag er dus rustig bij. Enkel de 

figuranten die op dat moment het dag-

dagelijkse leefden, gaven wat kleur aan de  

omgeving van ons geniet-moment, zeker toen 

de vrouw met het roze haar voorbij dokkerde 

op een geel skateboard. Vanaf dat moment 

dacht ik: dit wordt een brunch with benefits, en 

ik zit op de eerste rij, hoera! 

Werkten verder mee aan het gratis straattheater: een in lompen  

gehulde clochard die twee rood-witte kettingen achter zich aan sleepte, 

en ook een schattig paartje dat hand in hand de straat overstak.  

Hij was ongeveer 2 meter en zij 1 meter 50. Haar hand verdronk in de 

zijne, maar ze keken heel verliefd. Een man in ontbloot bovenlijf kruiste 

hen op de fiets. Hij had zijn t-shirt op zijn hoofd gedrapeerd als ware 

het een bandana. Een andere man kwam ook langs. Hij had een zwarte 

splitrok als outfit uitgekozen. Ofwel was het Harry Styles, ofwel liep hij 

gisterenavond verloren na de rondgang van de stroppendragers, ofwel 

had hij het lef zichzelf te zijn. 
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“Kan je hier croissants krijgen als ontbijt?”, vroeg de vrouw die een veel 

te zware boodschappentas met zich mee sleepte. “Neen,” zei ik, “enkel 

speltdesembrood, glutenvrije pannenkoeken en chia pudding.” “Ik ga 

toch eens komen”, zei de vrouw beslist, “ik wil mijn buurt wat beter  

leren kennen.” Met die insteek kon ik het haar ten zeerste aanraden om 

op een godvergeten dag plaats te nemen op dit terras. Want daar was 

de volgende passant al, gehuld in een gele jumbo-visma-trui, met zijn 

koersfiets in de ene hand, en een lege fles Cécémel in de andere.  

“Is hier geen glasbak?”, vroeg de would-be Wout Van Aert die vast van 

plan was voorbeeldig te sorteren. Daar had ik geen idee van.  

Even verder gooide hij zijn fles in de vuilbak samen met zijn milieu-

bewustzijn en hervatte hij zijn tocht. Hij werd achterna gezeten door een 

andere man op een andere fiets, die een derde wiel met zich meedroeg. 

Misschien was het zijn bezemwagen. Ondertussen ging een koppel de 

naastgelegen buurtwinkel binnen. Toen ze even later buiten kwamen, 

droeg hij een fles Cécémel (blijkbaar in de aanbieding vandaag), en zij 

een pak WC-papier (want je weet maar nooit wat een liter Cécémel met 

een mens doet).  

Afgeleid door die gedachte aan de vooruitgang van de achteruitgang, 

maakte ik een fout, waardoor ik uit mijn rol viel van passieve observator 

en deel werd van het spektakel: ik maakte oogcontact. Een man met 

een blikje in zijn hand wandelde richting het terras, en per ongeluk keek 

ik hem recht aan. “Meneer, meneer, drinkt iets van mij?”, vroeg  hij wel 

tot drie maal toe met een sappig Gents accent. “Ik wilde just die madam 

helpen met haar zware kabas, maar ze wilde geen hulp. Versta de gij 

da? Allez, das toch veel te zwaar voor die vrouw, maar ik mocht nie  

helpen.” “Tja,” zei ik, “ofwel wil ze graag zelfstandig zijn, ofwel kent ze 

de buurt nog niet goed”, probeerde ik hem te troosten, en schijnbaar 

vond hij het een bevredigend antwoord. “Drinkt iets van mij? Ik hou van 

u! En ook van u!”, zei hij tegen mijn vrouw. “We waren eigenlijk net aan 

het weggaan”, probeerde ik. En wat ik tot nu toe voor onmogelijk hield,  

gebeurde: ik werd gered door de kerk. In het kerkgebouw dat net  

tegenover het terras lag, ging de portaaldeur open. Een vrouw kwam 

buiten met een groot plakkaat in haar handen waarop ‘tentoonstelling’ in 

sierlijke letters gekalligrafeerd stond. De hulpvaardige man met het  

blikje in de hand liep haar tegemoet en hielp haar het bord naar buiten 

dragen. De actie werd voltooid met een gemeende en kletterende  

high-five, waarna hij uit volle borst ‘All night long’ begon te zingen. 

Dat leek ons wat lang, en als apotheose van dit straatvertier kon dit wel 

tellen, zo dachten we. We verlieten het terras en trokken nog even de 

stad in. Twee uur later kwamen we weer in de buurt op weg naar onze 

auto. “Drinkt iets van mij?”, hoorde ik in de verte vragen aan een man 

die zijn scooter geparkeerd had tegen de afgrenzing van het terras en 

blijkbaar oogcontact gemaakt had. Ik deed dat wijselijk niet. Zijn ‘ik hou 
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van u’ klonk wel oprecht, maar op een lange zomeravond pingpong  

spelen met een blik in je hand: ik twijfel toch. Zonder blikschade zie ik 

het hem alvast niet doen. En zie dat hij zijn blik werpt op de vallende 

ster en dan de ultieme wens doet? Vergeet het, ik ben al getrouwd! 

 

Luk Van Kerschaver, kinesitherapeut 
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Een gezonde mond is niet vanzelfsprekend. De campagne 'De Mond Niet 

Vergeten' wil het belang van mondverzorging bij (kwetsbare) ouderen 

onder de aandacht brengen. De campagne richt zich direct tot ouderen 

en hun mantelzorgers. 

De mond wordt bij het ouder worden steeds kwetsbaarder, terwijl  

dagelijkse verzorging steeds minder vanzelfsprekend wordt bijvoorbeeld 

door fysieke of cognitieve achteruitgang. Dit gebrek aan goede zorg leidt 

regelmatig tot problemen in de mond en daardoor een minder  

goede kwaliteit van leven. 

 

Doe de test en vink aan wat voor u van toepassing is.  

□  Afgelopen jaar 

□ Langer geleden 

Wanneer was uw laatste bezoek aan een tandarts,  

mondhygiënist of protheticus? 

□ Nee, zelden of nooit 

□ Ja, soms  

□ Ja, regelmatig  

Heeft u pijnklachten bij het kauwen? 

□ Nee, zelden of nooit 

□  Ja, soms  

□  Ja, regelmatig  

Heeft u last van een droge mond? 
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Doe de test online op www.demondnietvergeten.nl  
 

 

Inès Van Landuyt, logopediste 

Heeft u (deels) een prothese/kunstgebit? 

Gebruikt u medicijnen? 

 

 

 

□ Geen 

□ 1 – 2 per dag  

□ 3 of meer per dag 

 

 

 

 

□ Eigen tanden  

□ (deels) een prothese 

http://www.demondnietvergeten.nl
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De bouwwerken voor de assistentiewoningen zijn gestart. Er waren wat 

problemen om de bemaling (het laten zakken van het grondwater) in  

orde te krijgen. Immers, om de ondergrondse parking te kunnen  

uitgraven en daarin te kunnen werken, mocht er geen water staan tot  

4 meter onder de grond.  

Er is een lange verhoogde gracht gegraven. Zo kon daarin een groot 

deel van het opgepompte water worden ingebracht. Dit water kon terug 

in de grond dringen. De rest werd via de riolering in de Leie gepompt. 

Daarna kon men beginnen graven. De aarde wordt later in delen  

afgevoerd.  
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Ondertussen werden 

2 grote torenkranen 

geplaatst. Die zijn 

volop gebruikt om de  

wapening van de  

grote betonplaat  

onder het gehele  

gebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

De beton voor die vloerplaat werd 

op 12 september in 24 uur  

gegoten en gladgemaakt.   

120 vrachtwagens met beton  

waren daarvoor nodig.   

Alles verliep vlot.   

 

 

 

 

 

 

Dan kan men aan de wanden beginnen en wordt de ruwbouw  

opgetrokken. Ongeveer eind december zou die grotendeels klaar  

moeten zijn. 

Ondertussen is men begonnen aan de volgende reeks gezinswoningen 

en worden de eerste 15 woningen afgewerkt. In oktober start men met 

het kinderdagverblijf en de appartementen.  

Er zal dus veel gebeuren de komende maanden. Verslag in de  

volgende Leiehomekrant.  

 

Filip Maertens, Algemeen directeur
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Sociale media, zoals Facebook en Instagram, zijn niet meer weg te  

denken uit onze levens de dag van vandaag. Deze sociale media blijken zelfs 

van groot belang om nieuwe medewerkers, vrijwilligers, vakantiejobstudenten,… 

aan te trekken. We konden als Leiehome dan ook niet ontbreken op deze 

kanalen! Meer nog, we hebben een speciale 

werkgroep opgericht, team socials genaamd, 

met zeven collega’s uit verschillende afdelingen 

die hun schouders zetten onder het plaatsen van 

leuke en gevarieerde berichten op Facebook en 

Instagram over het leven in Leiehome, de  

activiteiten,  evenementen voor   medewerkers, 

vacatures enz.  

Alle medewerkers kunnen daarnaast ideeën aanbrengen voor leuke berichten 

om op de pagina’s te plaatsen.  

 

En deze inspanningen lonen! Sinds de opstart van ‘team socials’ in april 2022: 

 

 Zijn er 290 nieuwe mensen die 

onze pagina ontdekt hebben

(zogenaamde volgers van onze  

pagina). We hebben nu ongeveer 

1680 volgers en hebben hier-

mee het meeste aantal volgers in 

vergelijking met de woonzorg-

centra uit de buurt. 

 Bereikte onze Facebookpagina  

29500 mensen! 

 Werd onze Facebookpagina  

ongeveer 14300 keer bekeken. 

 Hebben de berichten die  

geplaatst worden gemiddeld 

150 reacties. 

 Zijn er zelfs bewoners die een 

Facebookaccount aangemaakt 

hebben om zichzelf te kunnen 

zien op onze pagina. 
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 Hadden we al een aantal   

sollicitanten die de vacature via  

sociale media gezien hadden. 

 Zijn er 57 nieuwe mensen die 

onze Instagrampagina volgen. 

Hier zijn vooral ook jonge mensen 

bij, zoals kleinkinderen van  

bewoners! 

 Wordt onze Instagrampagina 

bijna elke dag actief bekeken. 

 

 

 

 

 

Kortom, we mogen trots zijn op wat we met onze sociale  

media allemaal bereiken! 

 

Opgelet! De foto’s die we posten, zijn enkel van bewoners die daar-

voor toestemming gegeven hebben. Hoor je van familie of vrienden 

dat jij als bewoner nooit op sociale media verschijnt? Of merk je dit 

zelf als je Facebook of Instagram hebt? Dan zou het kunnen dat je bij 

opname in Leiehome geen toestemming gegeven hebt hiervoor, en 

dan kunnen we dit zeker nog aanpassen, moest je dat willen.  

Spreek gerust iemand van team socials aan daarvoor! 

 

Laurine Peeters, Kwaliteitscoördinator bewonerszorg 

 

 

De leden van ‘team socials’ zijn Karen Steyaert 

(bewonersactiviteiten), Elisabeth Foster (afdeling 2), Inès Van  

Landuyt (bewonersactiviteiten), Chloë De Cock (afdeling 3),  

Astrid Van Praet (afdeling 0), Sara Desmet (bewonerszorg) en Laurine 

Peeters (bewonerszorg). 



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 25  

 

Het is al langer bekend dat Leiehome ernaar streeft om ‘warme zorg’ 

te verlenen aan de bewoners en medewerkers. Maar wat betekent dat 

nu net voor ons, die ‘warme zorg’? Wel, dat hebben we concreet  

proberen maken in drie stellingen, die we ‘de identiteit van  

Leiehome’ gedoopt hebben. En omdat een beeld altijd meer zegt dan 

1000 woorden, werd die identiteit ook in beeld omgezet:  

In Leiehome geven we samen vorm 

aan leven, wonen, zorg en werken.  

Elke stem wordt hier erkend, of je nu 

bewoner, medewerker, familie of vrij-

williger bent. 

Kortom, we trachten steeds in dialoog te 

gaan met alle betrokkenen bij de zorg, het 

wonen, het leven en het werken in  

Leiehome, om deze vanuit samenspraak 

vorm te geven! Denk bijvoorbeeld maar aan 

de zorg-afstemmingsgesprekken, bewoners-

raden, werkgroepen voor medewerkers, ...  

 

 

Leiehome is geïntegreerd in de 

buurt en vormt zo een vertrouwde 

plek waar je steeds terecht kunt. 

Leiehome wil als woonzorgcentrum echt 

deel uitmaken van de buurt Baarle.  

Zo werken we samen met de school, is 

er een petanquebaan die voor iedereen 

toegankelijk is,… Het recent opgestarte 

project ‘zorgzame buurten’ heeft  

bovendien als doel om die integratie in 

de buurt nog sterker te maken! Daar-

naast willen we de eerste keuze zijn 

voor alle buurtbewoners als er zorg  

nodig is, en dus een vertrouwde plek 

zijn, waar iedereen steeds terecht kan! 
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Eenieder is hier binnen Leiehome  medemens van elkaar en is  

gelijkwaardig. We hebben aandacht voor ieders talenten,  

eigenheid en complementariteit; en zetten van daaruit in op een 

positieve, waarderende cultuur. 

 

 

Ten slotte vinden we het belangrijk 

dat iedereen (bewoner, mede-

werker, familie, vrijwilliger) zichzelf 

kan zijn in Leiehome, en dat  

iedereen gelijkwaardig is.   

Er is bijvoorbeeld geen onderscheid 

in arbeidskledij tussen zorg-

medewerkers en onderhouds-

medewerkers, kunnen mede-

werkers aansluiten bij werkgroepen  

volgens hun talent en interesses, 

kunnen bewoners activiteiten  

kiezen die ze betekenisvol vinden, 

enzovoorts. 

 

 

 

 

 

Tijdens de zomer kregen medewerkers de opdracht om foto’s te nemen 

die bij deze stellingen van onze identiteit pasten. Die werden aan een 

rode draad doorheen Leiehome gehangen, en zullen later in een  

fotoboek gebundeld worden. Zo wordt onze identiteit echt in beeld 

gebracht, en vormt het letterlijk de rode draad doorheen onze 

voorziening! 

 

Laurine Peeters, Kwaliteitscoördinator bewonerszorg 
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In de lente startten we met de werkgroep ‘Ecologische buurtwerking’ 

bestaande uit collega’s van verschillende afdelingen. Het doel van de 

werkgroep was om Leiehome meer in de buurt van Baarle te integreren. 

Na enkele brainstormsessies met de werkgroep kwamen we tot een  

gezamenlijke focus. We concludeerden dat we graag onze tuin van 

Leiehome toegankelijker wilden maken voor de buurtbewoners en de 

bewoners van Leiehome. Met 3 grote aandachtspunten hebben we onze 

tuin meer opengesteld: 

Het eerste project was het fitparcours. De kiné’s vlogen er meteen in 

en maakten dat het fitparcours weer proper en in orde stond.  

 

 

 

 

We nodigen jullie graag uit om het parcours uit te proberen. Je kan 

onderstaande bordjes volgen. 

 

Als tweede project hadden de leden het idee om een natuurlijke speel-

tuin te bouwen in de tuin. Wat kan je hieronder verstaan? Leuke houten 

speeltuigen gemaakt uit boomstronken, een wilgenhut… 
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Houd onze tuin dus zeker in de gaten, want in het voorjaar van 2023 

gaan de tuinman en zijn zoon hiermee aan de slag. Hieronder enkele 

voorbeelden hoe het er kan uitzien. 
 

Als derde project wilden de leden de tuin interactiever maken voor 

jong en oud. Ze maakten een speurtocht voor jongere kinderen met 

leuk gevulde rugzakjes die je zal kunnen verkrijgen aan het  

secretariaat. Daarnaast zal er ook een QR-quiz zijn voor de oudere  

kinderen. De QR codes zal je in de tuin kunnen terugvinden tijdens het 

rondwandelen. Deze worden in de loop van komend maand  

opgehangen.  

 

De rugzakjes zijn intussen  

samengesteld en uitgetest 

door enkele enthousiaste  

kinderen uit de buurt.   

Binnenkort zullen we de  

rugzakken officieel lanceren.  

Daarna kan je de rugzakjes  

altijd aan het secretariaat  

vragen. Zeer leuk als je  

met de kleinkinderen een  

wandeling in de tuin wil  

maken. En uiteraard kunnen 

de rugzakjes door iedereen  

gebruikt worden.   

Vergeet ze nadien niet  

terug te geven aan het  

secretariaat!   

 

Isa Veys, team bewonersactiviteiten 
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Binnen de werkgroep ‘ecologische buurtwerking’ hebben we nagedacht 

hoe we Leiehome meer zouden kunnen integreren in de buurt. Vrijwel 

onmiddellijk waren we het eens dat één van onze voornaamste troeven 

zich daartoe uitstekend zou lenen, namelijk onze prachtige tuin. Die kan 

als trekpleister fungeren om buurtbewoners, familie van bewoners of de 

omliggende scholen in en rond Leiehome te krijgen, maar andersom is 

de tuin ook iets dat Leiehome kan teruggeven aan de buurt, want onze 

tuin is vrij toegankelijk, voorzien van wandelpaden en zitbanken. 

En sinds kort biedt onze tuin nog meer troeven: er werd een heuse  

petanque-baan aangelegd. Als de baan vrij is, mag er altijd gespeeld 

worden. Ofwel breng je je eigen petanque-set mee, ofwel kan je er één 

vragen aan het secretariaat.  

Ook het fitparcours (een aan de leeftijd van onze bewoners aangepaste 

fit-o-meter) werd opgekuist en in ere hersteld. Rond het huis staat er 

een kleine (450 meter) of grote (550 meter) route met pijlen  

aangegeven, en onderweg kunnen er 10 bewegingsoefeningen  

uitgevoerd worden.  
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Maar ook aan de kinderen werd gedacht: aan het secretariaat zijn rug-

zakjes te krijgen. Daarin zitten allerlei opdrachten en de benodigdheden 

om ze uit te voeren. Alle opdrachten kunnen opgelost worden in de tuin 

van Leiehome! 

Wie daagt één van onze bewoners uit om een spelletje petanque te  

spelen? Wie zorgt ervoor dat moeder of vader in beweging blijft en doet 

samen met hem of haar het fitparcours? Wie trekt de rugzak aan en gaat 

met oma of opa op verkenning in de tuin om de zoekopdrachten tot een 

goed einde te brengen?   

Nadat we al enkele keren de buurt hebben uitgenodigd om te komen  

petanquen, gaan we op woensdagnamiddag 21 september samen 

op pad om het fitparcours en de zoektocht te introduceren aan een 

breed publiek.  

Wie gaat er mee op pad? Iedereen is welkom! 

 

Luk Van Kerschaver, kinesitherapeut 
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Is het jullie ook al opgevallen?   

Overal, in alle situaties, weerklinkt tegenwoordig het woord 

‘vrijwilligers’. Vrijwilligers in de vaccinatiecentra, vrijwilligers bij de 

brandweer, vrijwilligers in de Zorg, vrijwilligers in Leiehome, enz. 

Waarom doen die mensen dat eigenlijk, dat vrijwilligerswerk? 

Het is soms hard werken, niet altijd in gemakkelijke omstandigheden, 

en… het wordt niet echt goed betaald. 

Leiehome kan rekenen op een groep van ongeveer 65 vrijwilligers. 

Die voeren allerlei taken uit: de cafetaria openhouden, wafels bakken 

tijdens het maandelijks verjaardagsfeestje, helpen in de leefgroepen, 

een praatje maken met bewoners, met de bibliotheek rondgaan,  

de bewoners helpen om de mis bij te wonen, in de tuin te wandelen, 

enz. Er zijn zoveel taken die door vrijwilligers worden uitgevoerd dat ik 

er in de voorgaande opsomming zeker ben vergeten – met  

verontschuldigingen! 

Ter gelegenheid van de ‘Dag van de Zorg’ (15/05) gingen we op onder-

zoek uit.  

 

Wat drijft hen om vrijwilligerswerk te doen?  

 

De antwoorden zijn soms mooi, soms eenvoudig, soms ontroerend.  

Geniet even mee: 

 

 Als vrijwilliger voel ik me nuttig, en ik krijg veel dankbaarheid 

terug. 

 Ik wil een glimlach toveren bij de bewoners. 

 Een babbel, een luisterend oor, daar ga ik als vrijwilliger voor. 

 Mijn klein gebaar maakt een groot verschil. 

 Ik speel muziek, het brengt ons even weer dichter bij elkaar. 

 Vrijwilligerswerk: ik doe het gewoon graag. 

 Ik wil vertrouwen geven en krijg het ook terug. 

 Als vrijwilliger krijg ik zoveel waardering, erkentelijkheid, dank-

baarheid terug. Dat geeft veel voldoening. 
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En ook:  ‘Mijn vrije tijd besteden aan hen die alleen nog vrije tijd  

hebben’. 

En om af te sluiten:  ‘Mensen helpen? Dat was gewoon zo bij ons thuis, 

ik heb het nooit anders geweten. Ik ben zo geboren.’ 

 

Ook zin om bij onze groep vrijwilligers aan te sluiten? 

Bel of mail:  Anita Van Peteghem, Verantwoordelijke vrijwilligers-

werking 

  09/282.47.55      Anita.vanpeteghem@leiehome.be  

 

Marc Batsleer, vrijwilliger 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Anita.vanpeteghem@leiehome.be
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Soms lijkt het voor mij ietsje te snel te gaan, maar alles komt en gaat op 

zijn tijd, is wat ik telkens opnieuw mag ervaren. 

Zomer een tijd van vreugde, een tijd van veel buiten zijn, een tijd van 

vrienden ontmoeten, een tijd van lekker verse groenten eten, een tijd 

van leuke dingen doen, een tijd van feesten, kortom een tijd van  

stroming en overvloed. Het kan natuurlijk ook tegengaan, maar het lijkt 

me dan toch anders, tegenspoed hebben in winter of zomertijd. 

In de zomer weet ik mij gedragen door zoveel moois. Mijn rozen  

verwennen mij met hun geuren en kleuren. Van mijn moestuintje, ook al 

is het een wildernis, mag ik rijkelijk vruchten plukken. De gezellige  

buitenetentjes voeden mij meer dan anders. Wat ben ik dankbaar voor 

de zomer, de zon die mijn huid voedt. De wind in het gebladerde, wat 

hou ik van dat geluid, het brengt me steeds terug tot mijn kindertijd. 

Het water, wat maakt dat mij blij als ik ergens in de vrije natuur kan 

zwemmen. Onlangs Vosselare put herontdekt. En op mijn blote voeten 

rondlopen, dan voel ik me helemaal vrij. 

Ik wens het iedereen toe dat zomer een voedende tijd mag zijn. Een tijd 

van stilstaan en herbronnen en tegelijk een drukke tijd van nieuwe  

impulsen. En ook voor jullie, onze bewoners van Leiehome is het anders. 

Nieuwe ontmoetingen met jonge mensen als jobstudent, met andere  

activiteiten, meer naar buiten gaan en onze tuin ontvangen.  
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Ik wens je tijd 

Om alles te overzien 

En balans te hervinden in datgene wat je leven kleurt 

Ik wens je tijd 

Om te vertragen in je dagelijkse bezigheden  

om details te ontdekken 

Details die het leven kleuren en zingeven 

Om blij te zijn en te lachen 

Als voeding voor je ziel 

Ik wens je tijd om jouw dromen vorm te geven 

Ik wens je tijd voor jezelf 

Ik wens je ruimte 

om jezelf zachte zalving te geven  

daar waar je verwond bent 

om jezelf te beluisteren in je verdriet,  

zodat je troost kan ontvangen 

Om in de stilte je rust te ervaren  

en te genieten van al dat schoons rondom jou 

Ik wens je ruimte 

Om te ontdekken in verwondering  

dat rijkdom in de kleine dingen ligt 

Ik wens je tijd om te ontdekken  

dat alles zijn waarde heeft, 

dat in het kleinste detail een geschenk verborgen ligt. 
 

 

 

Maak jij van deze zomertijd een tijd om jouw geschenk te ontvangen? 
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Graag deel ik met jullie het gedicht van Toon Hermans ‘Zon oh zon’ 

 

 

 

 

Hilde Van Hauwaert, medewerker spiritueel welbevinden 
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“Meneer, ik heb geen goed nieuws 

voor u. Wij hebben op de staart van 

de alvleesklier een kwaadaardig  

gezwel vastgesteld. Voor verder  

onderzoek en behandeling maak ik 

voor u een afspraak met een  

maag-darmarts.” 
 

 

 

 

Van een Jobstijding gesproken. Dat was er wel één. De grond wordt 

van onder je voeten gehaald. Alles komt op de helling te staan.  

Wat staat er jou nu te wachten? Welke toekomst heb je nog? 
 

Gelukkig heb je dan familie (ik kom uit een groot gezin) en goede 

vrienden. Want je wilt zoiets delen. Je wilt daar niet alleen mee zijn. 

Gelukkig had ik ook Leiehome. Hier werd mij onmiddellijk alle hulp  

geboden die ik nodig heb op de lange weg naar - hopelijk - genezing 

die ik te gaan heb. 
 

Mijn zussen en familie, talloze vrienden waaronder enkele bovenste 

beste van vroeger en nu, de mensen van Leiehome, en - om het bijbels 

te zeggen - “een schare die niemand kan tellen” van bidders, helpen 

mij met raad en daad.  
 

Meer dan vier maanden zijn reeds achter de rug met daarin 4 chemo-

beurten en telkens enkele hersteldagen in Leiehome, een loodzware 

operatie in het UZ Gent, en na tien dagen ontslag en op herstel alweer 

in het gastvrije Leiehome.  
 

Sinds een paar weken herstel ik nu verder thuis. Dat gaat zeer goed, 

zo goed dat ik kon meegaan als aalmoezenier met de ziekenbedevaart 

van SAMANA naar Lourdes in augustus.  
 



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 38  

Daarna wachten mij nog een behandeling met acht chemobeurten.  

Dat gaat dus over een tijdspanne van vier maanden waarin ik regel-

matig als bewoner van kamer 27 zal te spotten zijn.    

Hopelijk zal ik dus kort voor Kerstmis kunnen zeggen: ik ben genezen. 

 

Ik weet dat vele mensen zich afvragen of ik in die voorbije maanden 

steun vond in mijn geloof.   

Ik kan daarop antwoorden met woorden van Kardinaal Jozef De Kesel. 

Hij heeft een gevecht van twee jaar tegen kanker achter de rug.  

Hij zegt: “Zeker heeft mijn geloof mij geholpen. Maar geloof lost jouw  

problemen niet op. Je beleeft dat ziek zijn gewoon anders.” 

 

Dat kan ik ook getuigen. Ik heb nog nooit om een mirakel gebeden.  

De mirakels gebeuren door de dokters en de verplegenden en al die 

mensen die aan jou wonderen van liefde doen. Maar mijn geloof helpt 

mij te vertrouwen: wat de toekomst ook brengt, je bent in Gods hand.  

En beter kan je niet zijn. 

 

U allen  in Leiehome, mijn medebewoners en wie hier werkzaam zijn en 

van wie ik zoveel zorg en meeleven mag ondervinden ben ik zeer dank-

baar. 

 

Priester Wilfried 
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Galega heeft sierlijk geveerde bladeren met bovenin trossen van witte of 

lilaroze bloemen: prachtig! Het is een forse plant, tot wel een meter hoog.  

Ze kan worden verward met Wikke, maar Wikke heeft klimmende stengels en 

bladeren die eindigen op een rankje. Galega heeft rechtopstaande stengels, 

zonder dat rankje aan de bladeren. 

 

Galega is een forse, winterharde, kruidachtige 

vaste plant (groeit elk jaar weer vanaf de 

grond), bloeit wit of lilaroze gedurende de  

zomer tot in de herfst. Als ze in juni-juli wordt 

gemaaid (omdat ze bijvoorbeeld tussen lang 

gras staat), schiet ze opnieuw op om dan  

later en lager te bloeien. Ze kan goed stand-

houden in lang gras en zich daarin zelfs  

uitzaaien, kijk maar naar het lange gras in de 

‘boomgaard’ van Leiehome achteraan. Van 

enkele exemplaren in het begin (nu bijna  

30 jaar geleden), staan er nu honderden.  

En ook elders in het park beginnen ze op te 

duiken, langs de wadi bijvoorbeeld. 

Hoe ouder de plant wordt, hoe uitbundiger de 

bloei. 

Deze soort groeit graag op niet-zure, droge of 

vochtige bodems die níet winternat mogen 

zijn. Andere soorten Galega worden als tuin-

plant gebruikt, al doen ze daar ‘ouderwets’ 

aan. 

 

 

Deze soort komt oorspronkelijk uit het 

Midden-Oosten en heeft zich van daar-

uit verspreid naar West-Azië en  

Europa. In België en Nederland wordt 

ze soms ingezaaid in bermen, houdt 

dan soms lang stand of verwildert 

zelfs van daaruit. 
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De Galega’s die het in het park van Leiehome zo goed doen, zijn  

tientallen jaren geleden ‘geoogst’ op een terrein bij de N60 in Eke.  

Ze doen het daar nog altijd goed en hebben zich met de recente wegen-

werken zelfs méér kunnen verspreiden. Waar wegenwerken al niet goed 

voor kunnen zijn. 

De naam ‘Galega’ komt van het Griekse ‘gala’ (melk) en 

‘ago’ (brengend): het zou dus een voederplant zijn die de afscheiding 

van melk bevordert. ‘Officinalis’ duidt erop dat de plant geneeskrachtig 

zou zijn. Ze is anders wel giftig (!?). Ze werd vroeger op grote schaal  

geteeld als groenbemester en als voedergewas (‘geitenruit’), totdat bleek 

dat ze enigszins giftig was voor sommige dieren (zoals wel meer planten 

uit de familie der Vlinderbloemigen). 

Uit de stof galegine in de plant kwam men op metformine uit, een medi-

cament voor de behandeling van diabetes. Zoals zoveel planten is Galega 

giftig bij een bepaalde dosis, maar medicinaal interessant bij gepast  

gebruik. Maar geen mens die eraan zou denken er zijn tanden in te  

zetten, dus hier geen probleem. Heel veel planten zijn, in een bepaalde 

hoeveelheid, ‘giftig’ zonder daarom problematisch te zijn.   

Gebruik sowieso steeds het door een arts voorgeschreven medicament, 

nooit de plant zelf, want dosering is uitermate belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  honingbij op Galega    hommel op Galega 

 

Galega wordt enthousiast bezocht door bijen, hommels en vlinders, die 

ervan smullen. Heerlijk om te zien! 

 

Koen Mogensen, tuinman van Leiehome 


